Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie realizuje projekt:
PBU.03.01.00-06-0142/17-00 pn.: „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń
medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur
ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”
współfinansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020
finansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina 2014-2020.
W przedsięwzięcie zaangażowanych jest 5 podmiotów w tym z Polski Ukrainy i
Białorusi, SPZOZ jest jednym z partnerów projektu, Beneficjentem Wiodącym jest
Powiat Tomaszowski.
Okres realizacji: 24 miesiące
Zadania w projekcie
współorganizacja konferencji programowej,
organizacja szkoleń specjalistycznych dla lekarzy, ratowników medycznych i
pielęgniarek,
udział w szkoleniach mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy z
wykorzystaniem fantomów,
zakupy2 karetek ratunkowych, sprzętu i urządzeń medycznych,
udział w ćwiczeniach sprawdzających,
promocja projektu.
Wartość projektu
Budżet całkowity: 387 260,00 euro / 1 660 648,33zł,
Wkład własny: 69 203,37 euro/ 296 757,89 zł- dotacja Powiat Hrubieszowski
280 000,00zł
Wnioskowane dofinansowanie: 318 056,63 euro / 1 363 890,44 zł
% dofinansowania: 82,13,
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do świadczeń medycznych w
stanach zagrożenia życia:-Rozwój transgranicznej współpracy w zakresie pomocy
medycznej;
- Popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy- Podniesienie
kompetencji personelu medycznego.
W miesiącu październiku zakupione zostały dwa ambulanse medyczne typu S i P,
wyposażone w nosze transportowe, nosze podbierakowe, deskę ortopedyczną.
Wartość zakupionych ambulansów wynosi 681 720,00 zł
W niedługim czasie zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny m.in.:automaty do
resuscytacji, aparaty USG, defibrylatory z opcją kardiowersji i teleaudio, respiratory,

fantomy dla dorosłych i dzieci. Zorganizowane zostaną szkolenia specjalistyczne dla
personelu medycznego, w ramach których przeszkoleni zostaną lekarze, pielęgniarki
i ratownicy medyczni. Ponadto zaplanowano szkolenia pierwszej pomocy, które
skierowane będą do mieszkańców obszaru.
Planowane szkolenia przyczynią się do wzrostu umiejętności udzielania pierwszej
pomocy u osób przeszkolonych, a dzięki przeprowadzaniu szkoleń podczas
masowych wydarzeń plenerowych wzrośnie również świadomość możliwości
udzielania pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach u szerszej grupy
uczestników wydarzeń. W ramach projektu opracowany zostanie także program
współpracy służb ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym. Efektem
realizacji zadania będzie opracowanie spójnego systemu wymiany informacji i
schematów komunikacji pomiędzy służbami medycznymi podczas zdarzeń
niebezpiecznych na obszarze transgranicznym.
Beneficjentami projektu są: SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, SP ZOZ w
Hrubieszowie, Szpital Rejonowy w Żabince, Sokalska Rejonowa Rada.

Niniejsza podstrona została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej
zawartość leży wyłącznie po stronie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie i nie może być w
żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

